
 
 
 

 
 

 
यस अध्यायका मूल अध्यायह  : रोमी १२, रोमी १३ 

यस अध्यायको मूल सार पद:  "२ यस संसारको नीितमा नचल, तर आफ् नो 
मनमा नयाँ भई पूणर् पले पिरवितर्त होओ, र परमेँ वरको असल, महणयोग् य र 
िस  इच् छा के हो, त् यो ितमीह ले जाँच् न सक।" रोमी १२:२ ("यस संसारका 
मािनसह लाई खशुी तलु्याउन ितनीह को चालमा चल्न अब छोिडदेउ। ितॆो 
सोचिबचार पूणर् पमा पिरवतर्न ्होस।् अिन परमेँ वरको ितमीूित के चाहना छ 
सो मूल्याङ् कन गद त्यस अनसुार चल्न थाहा पाउनेछौ। र ितॆो लािग जे उिचत 
िथयो सो परमेँ वरले नै खटाउनभुएको रहेछ भ  ेकुरामा ितमी सहमत हनेुछौ। 
ितमीूित परमेँ वरको योजना असल, ःवीकारयोग्य र िस  हनेुछन।्" (रोमी 
१२:२ पान्तिरत)। 

    व्यवःथा अथार्त ् दश आ ा सम्वन्धी गलत धारणाह  छोड भनेर 
पावलले रोमका येशूभक्तह लाई आमह गदर्छन।् साथै सबै इसाईह लाई 
उच्च चिरऽवान तथा आदशर्मा चल्न पिन उनले आ ान गदर्छन।् यो 
आ ाकारी तथा अनशुािसत जीवन त्यसबेला आउँछ जब मािनसको िभऽी  दय 
र मनिःथितमा आमूल पिरवतर्न आउँछन।् यो पिरवतर्न फेिर मािनसको ठूलो 
ूयास, त्याग, तपःयाबाट होइन तर मािनसले परमेँ वरमा पूणर् पमा अपर्ण 
गरेपिछ माऽ हनु्छ। जब मािनसले आफ्नो जीवनलाई परमेँ वरको साम ु
आत्मसमपर्ण गदर्छ तब उसको जीवनमा परमेँ वरको शिक्तले काम गनर् 
सिजलो बनाउँछ।  

      परमेँ वरको आ ा अनसुार चल्ने ःवभाव उहाँलाई िवँ वास गरेपिछ 
अटोमेिटक अथार्त ् ःवाभािवक पमा हनु्छ भनेर रोमीको पःुतकमा उल्लेख 
गिरएको छैन। परमेँ वरको आ ामा चल्न के आवँयकताह  पूरा गनुर् ज री 
छ भ े कुरामा इसाईह मा बौि क आत्म ान हनु ुआवँयक छ र अन्तमा 
इसाईह ले त्यस शिक्तको खोिज गनुर्पछर् जनु शिक्त िबना आ ाकारी जीवन 
िबताउन असम्भव छ। 
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त्यसकारण इसाईह को िनिम्त क णामय, दयाशील जीवन भनेको 
समाजबाट अलिग्गएर होइन तर िवँ वासलाई सिबय बनाएर चल्न ु हो।  
परमेँ वरलाई िवँ वास गर् यो भन्दैमा उहाँमािथ भरोसा राखेर चपुचाप बसेर 
कामलाई तचु्छ ठानेर बःन पावलले किहल्यै पिन िसकाएका छैनन।् रोमी 
अध्याय १३देिख १५सम्म पावलले त्यस मािमलामा कडा जोर गदर्छन।् 
यसको अथर् िवँ वास ारा धमीर् ठहिरन्छ भ े अगािडका िशक्षालाई पावलले 
अःवीकार गरेको ठा ुहु । तर त्यसको ठीक िबपरीत िवँ वास ारा िजउन ु
भनेको के हो भनेर असली पमा कामबाट देखाउँदछ। अझ येशू भी  
आउनभुएपिछ थप ईँ वरीय ान ूाप् त भएको कारणले परुानो करारभन्दा नया ँ
करारमा िदएका अनशुािसत जीवनको िनदशन अझ कडा भएको छ भनेर तकर्  
गनर् सिकन्छ। उच्च तथा उिचत नैितकवान चिरऽ र व्यवहार कःतो हनुपुछर् 
नयाँ करारका िवँ वासीह लाई येशूको जीवनबाट देखाइएको छ। हामीले 
अनसुरण गन नमनुा अ  कोही नभएर केवल येशूमाऽ हनुहुनु्छ। "जनु िदमाग 
अथार्त ् चेतना येशूमा िथयो त्यही ितमीह मा होस"् (पावलको अनरुोधमा 
मोशाको, दािनएलको, हनोकको, न त न्यायकतार् देवोराको वा अगमवक्ता 
एिलयाको जःतो हनुपुछर् भिनएको छैन) तर "येशू भी मा भएको जःतो" 
(िफिलप्पी २:५) हनुपुछर् रे!  येशूको जःतै उच्च आदशर् जीवनभन्दामािथ जाने 
के छ र? 
      

१॰ ितॆो सहुाउँदो  र उिचत सेवा त 

      रोमी ११ पिछ पावलले िसकाउन चाहेको सै ािन्तक िशक्षा अथार्त ्
येशूभक्त भएर के आत्म ानह  हामीमा हनुपुछर् भ े भागको अन्त हनु्छ। 
व्यवहािरक अतीर् र व्यिक्तगत कुराह लाई रोमी १२-१६ अध्यायमा पावलले 
ूःततु गदर्छन।् तैपिन ती अिन्तम अध्यायह  अत्यन्त मह वपूणर् छन ्िकनभने 
येशूमािथ िवँ वास गरेको जीवन शैली कःतो हनुपुछर् भनेर ितनीह ले 
देखाउँदछन।् 

   िवँ वास भयो भन्दैमा अनशुािसत अथार्त ्आ ापालनको जीवनसँग सरोकार 
छैन भ े कुरालाई भखर्रका िवँ वासीह ले सम्झनहुु । िवँ वास आ ाकारी 
जीवनको िवकल्प होइन। परमेँ वरको आ ा मा े कतर्व्यको आवँयकतालाई 
िवँ वासले हटाउँदैन। दश आ ाह मा उल्लेिखत नैितक िनयम पालन गनुर्पन 
परमेँ वरको िनदशन अझैसम्म पिन कायमै छ।  दश आ ाह लाई नया ँ
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करारले ःप माऽ होइन अझ धेरै व्याख्या पिन गरेको छ। तर यःतो समय 
हनु्छ जब परमेँ वरको दश आ ाह मा कोिरएको नैितक िनयम मतुािवक चल्न 
येशूभक्तह को िनिम्त सिजलो हनेुछैन। ब  त्यसको उल्टो, पाप र आफूले 
आफूसँग गन लडाईँ चक  भइरहनेछ (१ पऽसु ४:१)। तर येशूभक्तलाई 
किठन जीवनसँग लड्न र िजत् ने ूित ा परमेँ वरले िदनभुएको छ। तर हामी 
अझै शैतान र उसका दूतह ले राज्य गरेको भौितक संसारमा छ  र िविभ  
ूलोभन, लालसा र परीक्षाह सँग चक  पमा संघषर् गिररहनपुन हाॆो वाध्यता 
भइरहन्छ। तर हामीलाई यःतो असल सन्देश छ, यिद जीवनको संघषर्मा 
किहलेकाही ँ फेल भय  वा ठेस खाय  भने परमेँ वरले हामीलाई त्याग्नहुु  
िकनभने ःवगर्मा हाॆो मूल पजुारी हनुहुनु्छ जो हाॆो िनिम्त परमेँ वर िपतासँग 
िविन्त गिररहनहुनु्छ (िहॄू ७:२५)। 

    इसाईह  ज्युदँो शिहद वा बिल भएर कसरी िजउनपुछर् भनेर रोमी 
१२:१मा पावलले यसरी लेखेका छन:् “यसकारण भाइ हो, परमेँ वरको 
कृपालाई ध्यानमा राखी म ितमीह लाई अनरुोध गदर्छु, िक ितमीह को 
आित्मक उपासनाको पमा आ-आफ्नो शरीरलाई पिवऽ र परमेँ वरलाई 
महणयोग्य हनेु िजउँदो बिलको पमा अपर्ण गर।" अिन उपरोक्त आ ानलाई 
पद २ले यसरी पिु  गदर्छ: "यस संसारको ढाँचा वा नीितमा नचल, तर आफ्नो 
मनमा नयाँ भई पूणर् पले पिरवितर्त होओ, र परमेँ वरको असल, महणयोग्य 
र िस  इच्छा के हो त्यो ितमीह ले जाँच्न सक।" 

 जब बिल भ े शब्द पावलले ूयोग गरे तब उनले परुानो करारमा 
ूचिलत भएको बिलूथालाई सम्झेका िथए। परुानो करार अथार्त ्येशूको मतृ्य ु
पूवर् यहूदी धमर्मा पशबुिलको ूथा िथयो। येशू हाॆो िनिम्त बुसमा बिल 
हनुभुएकोले पशबुिलको औिचत्य समाप् त भएको िथयो। त्यसै गिर आफ्नो 
जीवन परमेँ वरमा अपर्ण गनर् येशूभक्तलाई आ ान गिरएको छ। परमेँ वरको 
िनिम्त मरेको शिहद भएर होइन तर िजवीत बिलभएर उहाँको सेवा गनुर् ूत्येक 
इसाई भनेर दावी गनको धमर् हो भनेर मा ुपछर्।  

 बिलको िनिम्त ल्याइएको ूत्येक पश ुहोिसयारसाथ जाँिचन्थ्यो। त्यो 
बाइबलको समयमा इॐायलमा चलेको चलन िथयो। यिद कुनै पश ु िस  
िथएन वा खोट िथयो भने त्यसलाई बिल चढाइदैनथ्यो। बिलको िनिम्त 
ल्याइएको पश ु िस  र खोटरिहत हनुपुदर्छ भ े िनदशन परमेँ वरकै िथयो। 
यही सन्दभर्मा  इसाईह लाई पिन उनीह को शरीरलाई िजवीत बिल, पिवऽ र 
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परमेँ वरको महणयोग्य बनाउन परमेँ वरले आ ान गनुर्हनु्छ। यो अिपर्त 
जीवनको िनिम्त ितनीह मा भएको सबै शिक्तलाई सक्दो असल पमा सरुिक्षत 
गरेर राख् नपुदर्छ। हामी मध्ये कसैले पिन िस  छ  भनेर दावी गनर् सक्दैन । 
तर परमेँ वरको सहयोगले हाॆो क्षमताले भ्यायसम्म िन ावान, िनद षी र 
िवँ वासीको जीवन िबताउन ूयत् न गनुर्पदर्छ। 

     "ितमीह को िदमागलाई निवकरण गिर चिरऽमा पूरा पिरवतर्न हनु ु
(रोमी १२:२)। यसरी ूिेरत पावलले इसाईह मा हनुपन ूगितको व्याख्या 
गछर्न:् इसाई भएकाह लाई नै उनले उक्त कुरा सम्बोधन गछर्न।् इसाई जीवन 
केही नगरेर िठ  उिभएर बःने होइन, तर असलबाट झन असल वा उ महनुिुतर 
लिम्कनपुछर्।"-मािटर्न लथुर, कमेन्टरी अन रोमनस,् प.ृ १६७,१६८बाट 
पान्तिरत। इसाई जीवनमा असलबाट झन झन असल हनुिुतर ूगितशील 

हनुभुनेको के हो? 
 

२॰ गम्भीर भएर सोच्न ुग १५ 

१११  परमेँ वरको व्यवःथा अथार्त ् दश आ ा सदा अटल छन ्भनेर यस 
अध्ययनमा धेरै छलफल गर् य । परमेँ वरले हामीलाई िदनभुएको आचारसंिहता 
वा दश आ ाह  खारेज गिरएको छैन न त िवँ वास भयो भन्दैमा त्यसको 
गिरमा र मह वपूणर्तालाई फ्यािकयो भनेर बारम्वार रोमीको पःुतकमा पावलले 
औलँ्याएको हामीले हेर् य । 

 तर यस दश आ ाको आित्मक ानमा ध्यान निदएर त्यसको 
अक्षरह मा अलमिलन ुसिजलो छ। त्यस दश आ ाको मखु्य भावना ूमे हो। 
त्यसले परमेँ वरलाई कसरी ूमे गन र एक आपसका कःतो ूिेमलो सम्बन्ध 
राख् ने भनेर िसकाउँछ तर दश आ ाूित पूवार्मह राखेर इसाई जीवनलाई 
चलाउँदा  ूमेको सही अथर्लाई िबसर्नसुक्छ । माया गछुर् भनेर सबैले दावी त 
गनर् सक्छन।् तर दैिनक जीवनमा त्यस माया, ूमे, शिहंणतुा, ःनेह देखाउन 
सक्ने क्षमता ूत्येक मािनसको िनिम्त चनुौती भएर खडा भइरहेको तथ्यचाही ँ
मखुले माया गछुर् भनेको भन्दा पिन फरक नै हनु्छ।  

     हाॆो जीवनमा आफूूित माऽ होइन अ ूित ूमे कसरी देखाउने भनेर 
रोमी १२:३-२१मा खलुाइएकोछ। हेन ुर्होस:् "३ िकनभने मलाई िदइएको 
अनमुह ारा ितमीह मध् ये हरेकलाई म आमह गदर्छु, जसले आफूलाई जः तो 
सम् झनपुछर् त् यसभन् दा बढ़ी नसम् झोस ्, तर परमेँ वरले हरेकलाई िदनभुएको 
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िवँ वासको नापबमोिजम सन् तिुलत िवचारले सोचोस ्। ४ िकनिक जसरी हाॆो 
एउटै शरीरमा धेरै अ  हनु् छन ्, तर सबै अ ह को एउटै काम हुँदैन, ५ त् यसरी 
नै हामी जो धेरै छ , हामी पिन भीं टमा एउटै शरीर ह , र ूत् येक एक-अकार्का 
अ  ह । ६ हामीलाई िदइएको अनमुहअनसुार अलग-अलग वरदानह  हामी 
ूयोग गर । अगमवाणीको हो भने, िवँ वासको पिरमाणअनसुार, ७ सेवाको हो 
भने, सेवाको काममा, िशक्षा िदनेले िशक्षा िदने काममा, ८ अतीर् िदनेले अतीर् िदने 
काममा, दान िदनेले उदार-िच ले, शासन गनले द िच साथ, कृपाको काम गनले 
खशुीिसत।  ९ ूमे िनं कपट होस ्। जनु कुरा खराब छ, त् यसलाई घणृा गर। 
जनु कुरा असल छ, त् यसमा लािगरहो। १० भात-ृूमेसँग एकअकार्लाई ूमे 
गर। आफूलाई भन् दा बढ़ी अ लाई आदर गर। ११ जोशमा पिछ नहट। 
पिवऽ आत् मामा ूज् विलत होओ, ूभकुो सेवा गदरहो। १२ आफ् नो आशामा 
आनन् द गर, स ं टमा धैयर् धारण गर, ूाथर्नामा िनरन् तर लािगरहो। १३ 
सन् तह को खाँचोमा सहायता देओ, अितिथसत् कार कायम राख। १४ ितमीह को 
खेदो गनह लाई आशीवार्द देओ, नसराप। १५ आनन् द गनह सँग आनन् द 
गर। नेह सँग रोओ। १६ एक-अकार्सँग िमलेर बस, अिभमानी नहोओ, तर 
नॆह सँग स त गर। किहल् यै अह ारी नहोओ।  १७ कसैलाई खराबको स ा 
खराब नगर। जनु कुरा सबै मािनसह का िं टमा आदरणीय छ, ितनमा ध् यान 
देओ। १८ हनु सक् छ भने, सकेसम् म सबैसँग शािन् तमा बस। १९ िूय हो, 
आफैले किहल् यै बदला नलेओ, तर परमेँ वरको बोधमा छोिडदेओ। िकनभने, 

लेिखएको छ, “बदला िलने काम मेरो हो, म नै बदला िलनेछु,” परमूभ ु
भन् नहुनु् छ। २० ब , “ितॆो शऽ ु भोकाएको छ भने त् यसलाई खवुाओ, त् यो 
ितखार्एको छ भने त् यसलाई पानी देओ। त् यसो गनार्ले ितमीले त् यसको टाउकोमा 
आगोको भङु् मो थपुानछौ।” २१ खराबीबाट परािजत नहोओ, तर खराबीलाई 
भलाइले िजत।"   

       सबैको िहतको लािग परमेँ वरको आत्माले हामी ूत्येकलाई िविभ  
बरदान अथार्त ् ूितभा वा दक्षता िदनभुएको छ भनेर छलफल गरेको लग ै 
पावलले ूमेलाई उच्च ःथानमा १ कोरन्थी १२ र १३मा जःतै रोमी १२मा 
राख् दछन।् मीक अथार्त ्यनुानी भाषामा ूमेलाई आगापे-agape- भिनन्छ। यो 
ूमेको सबभन्दा उच्च पिरभाषा हो। मािनसलाई उच्चःतर मागर्मा िहँडाउन ु
ूमेको खबुी हो। ूभ ु येशूको चेला यूह ाले १ यूह ा ४:८मा भन्दछन:् 
“परमेँ वर ूमे हनुहुनु्छ।" त्यसकारण सच्चा ूमेले परमेँ वरको चिरऽलाई 
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व्याख्या गदर्छ। जो मािनस परमेँ वरमा भएको ूमेको जोशमा चल्छ त्यसले 
अ लाई परमेँ वरले ूमे गरेको जःतै ूमे गदर्छ र आफ्नो व्यवहारमा पिन 
उहाँको चिरऽलाई देखाइरहेको हनु्छ। (अथार्त ्अ लाई दोषी चःमाले होइन 
तर परमेँ वरको चःमाले हेन, परमेँ वरको सच्चा ूमेमा रहेको व्यिक्तको खबुी 
हो)। 

     त्यस ूमेलाई व्यवहारमा कसरी देखाउनपुदर्छ र कसरी 
देखाउनसिकन्छ भनेर पावलले रोमी १२मा ःप  पादर्छन।् त्यो हाॆो िनिम्त 
मागर्िनदशन हो। ूमेमा रहने व्यिक्त एक ूमखु गणुले भिरएको हनु्छ भनेर 
उनी भन्दछन।् त्यो गणु हो: व्यिक्तगत नॆता अथार्त ्अहंले नफुल्न।ु “आफ्नो 
भाउ खोज्न अ  भन्दा आफू ठूलो छु भनेर नसोच्न"ु (रोमी १२:३ 
पान्तिरत) ूमेको अथर् हो।  ूमेमा रहन ुभनेको अथर् यो पिन हो: “गिहरो 
पमा एक आपसमा ूमे गनुर्। आफूलाई भन्दा अ लाई बिढ सम्मान गनुर् वा 

आफू घटेर भएपिन अ लाई मािथ उचाल्न ु वा सम्मान गनुर्" (पद १० 
पान्तिरत), र “अ  भन्दा आफ्नै आखँामा असल, बिुध्दमानी वा सक्षम ्छु" 

भनेर नसोच्न ुपिन ूमेको पिरभाषा हो (रोमी १२:१०)। ूभ ु येशूले आफ्नो 
बारेमा भ ुभएका यी शब्दह लाई हाॆो िभऽी मनमा कोरेर राख् न ु अत्यन्त 
ज री छ: “मेरो जआु ितमीले बोक, मबाट िसक। म नॆ छु र मेरो दय 
कमलो छ।"  (म ी ११:२९ पान्तिरत)। 

      िूय इसाई िददीबिहनी तथा दाजभुाईह , याद गनुर्होस ्संसारका सबै 
मािनसह मा तपाईँह  अत्यन्त नॆ, कोमल र सदाशयी हनुपुदर्छ। हामी 
आफलाई हेर , हामी कित पतन भएका छ । हामी कःतो भरोसामा िजइरहेका 
हनु्छ  सो सोच्नहुोस।्  मिुक्त पाउन हामीह को कुनै धमर्कमर् वा असल 
काममा भर परेर होइन  न त हामी पिरवतर्न हनु चाहन्छ  भने त्यसको िनिम्त 
हामी आफैसँग भएको शिक्तले पिरवतर्न गनर् सक्छ । हामीले घमण्ड गनुर्पन 
कुरो के छ त? हामीसँग के छ हामीले अिभमान गनर् सक्छ ? हामीिभऽ के छ 
र हामीले के गनर् सक्छ  र जसले गदार्  हामीले फूितर् लाउन सक्छ ? यथाथर्मा 
हामीसँग केही पिन छैन। व्यिक्तगत पमा परमेँ वरको साम ुर अ को साम ु
हामीदले नॆ भएर वा झकेुर  जीवन चलाउनपुछर् र रोमी १२मा पावलले 
िदएको इसाईमा हनुपुन आदशर् गणुलाई हामीले मनमा राखेर िहँड्न ु नै हाॆो 
िनिम्त िहत हनु्छ। 
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      रोमी १२:१८मा उल्लेख गिरएको छ: “हनुसक्छ भने, सकेसम्म सबैसँग 
शािन्तमा बस।" वतर्मान जीवनमा पावलको यो सझुावलाई तपाईँले कसरी 
व्यवाहारमा उतािररहनभुएको छ? के बाइबल अनसुार चल्न तपाईको सोचमा 
कःतो पिरवतर्नह  आउन ुआवँयक छ? 
 

३॰ येशूभक्त र आफू रहेको देशूित देखाउनपुन कतर्व्य येश 

      देशका नागिरकह लाई सशुासनमा राख् न सरकार र सरकारले 
खटाएका ूशासकह सँग येशूभक्तह को सम्बन्ध कःतो हनुपुछर् भनेर रोमी 
१३:१-७मा पावलले औलँ्याएको हेन ुर्होस:् "१ हरेक व् यिक्त शासन गन 
ूशासकह का अधीनमा बसोस ्। परमेँ वरबाट आएको अिधकारबाहेक अ  कुनै 
अिधकार हुँदैन। जनु ूशासकह  छन ्, ती परमेँ वरबाटै िनयकु्त भएका हनु ्। २ 
यसकारण ूशासकह का िव मा खड़ा हनेुले परमेँ वरबाट िनयकु्त 
भएकाह को िवरोध गछर्, र जस-जसले िवरोध गछर्न ्, ितनीह ले दण् डको आ ा 
पाउनछेन ्। ३ िकनभने सकुमर्को िनिम् त होइन, तर कुकमर्को िनिम् त 
शासकह को डर मािनन् छ। के ितमी ूशासकको डरमा रहन चाहँदैनौ? त् यसो 
भए, असल काम गर, र ितमीलाई ितनीबाट ूशंसा िमल् नेछ। ४ िकनिक ितॆो 
भलाइको िनिम् त ितनी परमेँ वरका सेवक हनु ्। तर यिद ितमी खराबी गछ  भने 
डर मान, िकनभने ितनले तरवार व् यथर्मा िभदनन ्। खराब काम गनमािथ 
परमेँ वरको दण् ड ल् याउने ितनी परमेँ वरका सेवक हनु ्। ५ यसकारण 
परमेँ वरको दण् डबाट बच् नलाई माऽ होइन, तर िववेकको िनिम् त पिन ितमी 
ितनका अधीनमा रहनपुछर्। ६ यसैकारणले पिन ितमी कर ितदर्छौ। िकनिक 
ूशासकह  यसै कामको िनिम् त िनरन् तर लािगरहेका परमेँ वरका सेवक हनु ्। 
७ ितनुर्पन कुरा सबैलाई ितर– कर ितनुर्पनलाई कर, महसूल ितनुर्पनलाई महसूल, 

आदर गनुर्पनलाई आदर, इज् जत गनुर्पनलाई इज् जत गर।" 

इितहासको कुन ्समयलाई मनमा राखेर पावलले ती भावनाह  व्यक्त 
गरेका िथए भ े िवषय अत्यन्त रोचक छ। त्यसबेला रोमका मूितर्पजुक 
शासकले सारा िवँ वलाई आफ्नो मु ीमा राखेर शासन गरेका िथए। रोम 
िवँ वासै गनर् निसकने अत्यन्त कठोर, िन ु र र ॅ  पत्थरी दय भएका 
बादशाह र ूशासकह को िवँ व साॆाज्य िथयो। जीिवत परमेँ वरूित 
ितनीह को चासो िथएन र साथै उहाँको बारेमा थाहा पिन िथएन न त थाहा 
पाउन नै चाहेका िथए। केिह वषर्पिछ नै त्यही रोमका सॆाट र ूशासकह  
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इसाईह  िब  आम हत्यामा संलग्न भएका िथए। यरुोपको त्यस रोमको 
शासक तथा जनताह ले इसाईह लाई आति त पारेर ऽाही ऽाही बनाएका 
िथए। िकनभने रोमका सॆाट र जनताह ले अनेक  मूितर् तथा ूकृितका 
वःतहु लाई भगवान मानेर पूजा गदर्थे तर इसाईह  सिृ कतार् सत 
परमेँ वरको माऽ उपासना गदर्थे। साँच्चै भन  भने त्यिह रोमको सरकारले 
पावललाई वन्धक बनाएर उनको शीर छेदन गरेका िथए ! तर त्यसका 
बाबजदु पिन त्यःता आतङ् ककारी सरकारको मनुी रहँदा पिन इसाईह लाई 
असल नागिरक हनुपुदर्छ भ े कुरालाई पावलले जोड िदइरहेको अचम्म होइन 
त? 

    यसमा हामीले होइन भ  िमल्दैन। िकनभने अिधकारवालाह  वा  
ूशासकह  खटाएर देश चलाउने धारणा  बाइबलभरीनै पाइन्छ। देशलाई 
व्यविःथत तिरकाले चलाउन सरकारको आवँयकताको नीितलाई परमेँ वरले नै 
खटाउनभुएको िथयो। मािनस जाित समाज तथा देशको िविध र 
नीितिनयमअनसुार चल्नपुछर्। त्यसलाई िविधको शासनमा भिनन्छ। देशलाई 
अव्यविःथत, अराजकता र अनशुासनरिहत चलाउने धारणा बाइबलको होइन। 

 तर यसको अथर् यो पिन होइन, सबै खालका सरकारलाई परमेँ वरले 
अनमुोदन गनुर्हनु्छ वा ितनीह ले चलाएका ूसाशकीय काम कावार्हीूित 
परमेँ वर संत ु  हनुभुएको छ। िनरंकुस शासकह ले सोझो जनताह लाई 
िन ु रतापूणर् दमन गिर शासन चलाएको िवँ वको इितहास साक्षी छ। यःतो 
नराॆो र िनदर्यी सरकारको अधीनमा रहेर पिन येशूभक्तह ले सकेसम्म आफ्नो 
देशका िनयमकानूनह को पालना गनुर्पदर्छ भनेर पावलले िजिकर गदर्छन।् 
परमेँ वरको नीितको िवपरीत नभए आफ्नो देशका सरकारह ूित बफादारी हनु 
र त्यसको समथर्नमा लाग्न येशूभक्तह लाई आ ान गिरएको छ। कुनै पिन 
सरकारको िव मा जान ुछ भने येशूभक्तह  ूाथर्नापूवर्क र होिसयारपूवर्क 
लाग्नपुदर्छ। कुनै िदन ती राजनैितक शासकह  परमेँ वरका िवँ वासी जनह  
अगािड उिभनपुनछ। ितनीह  परमेँ वरको नीित,  व्यवःथा वा दश आ ाको 
िखलाफमा गएर यस संसारलाई िनयन्ऽण गनह को अवःथा द:ुखलाग्दो हनेुछ 
(ूकाश १३)। त्यो समय नआउञ् जेल हामी जनुसकैु देशमा भएपिन हामी 
देशभक्त ह  र असल नागिरक ह  भनेर देखाउनपुदर्छ। 

    “सरकार र देशका अगवुाह  परमेँ वरकै आदेश अनसुार खिटएको 
हो भनेर हामीले मा ुपछर्। परमेँ वरको नीितको िसमानामा सरकारको आदेश 
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पालन गनुर् हाॆो पिवऽ धमर् हो भनेर िसकाउनपुछर्। तर जब शासकह को 
आदर गन बममा परमेँ वरको व्यवःथा उल्लंङघन हनु्छ भने मािनसको कुनै 
नीितकाननु भन्दा परमेँ वरको आ ालाई उच्च पारेर चल्नपुछर्।  

    "अिधकार पाएकाह को िव मा जान ु ज री छैन। हाॆो 
सरकारलाई के भ ुपछर् र त्यसको बारेमा के लेख् नपुछर् त्यसूित होिसयार 
हनुपुदर्छ। देशको िविधको शासन र िनयमको िखलाफमा हामी िहँडेका छ  भ  े
सन्देश हामीले िदनहुुँदैन। परमेँ वरको िनिम्त हामीले गनुर्पन कामलाई 
जोिखममा पारेर सरकारको िवरोधमा केिह भ ुहुँदैन न त केिह गनुर् नै 
हनु्छ।"- एलेन जी ाइट, द आक्टस ् अभ आपोःटल्स, प॰ृ ६९बाट 
पान्तिरत। 

 

४॰ एक आपसमा ूमे गर  इ 

     रोमी १३:८मा उल्लेख गिरएको छ: “आपसमा ूमे गनुर्बाहेक कसैको 
केिह कुरामा ऋणी नहोओ, िकनकी आफ्नो िछमेकीलाई ूमे गनले व्यवःथा पूरा 
गरेको हनु्छ।"  पावलको यस  भनाइलाई हामीले कसरी बझु्ने? यसको अथर् 
के यिद हामीले ूमे गर् य  भने परमेँ वरको व्यवःथा वा दश आ ालाई पालन 
गनुर् आवँयक छैन? 

    जसरी येशूले डाँडामा उपदेश िदनभुए झ, परमेँ वरको व्यवःथालाई 
मािनसह ले सरल तिरकाले बझुनु भनेर पावलले त्यसलाई अझ बझु्ने गरेर 
व्याख्या गदर्छन।् हामीले जे गछ  त्यो ूमेले नै आकिषर्त भएर गदर्छ  भनेर 
पावलले देखाउँदछन।् सच्चा ूमेले परमेँ वरको चिरऽलाई ूितिवम्व गदर्छ र 
परमेँ वर ूमे हनुहुनु्छ। यस सन्दभर्मा हामी भन्छ  िक ूमे गदार् दश 
आ ालाई पूरा गरेको देखाउँछ। कितपय इसाईह ले नै ूमेको बारेमा 
अःप पमा व्याख्या गरेर नैितक आदशर्मा चल्न िदइएको दश आ ालाई 
पन्छाएर ूमे गरे पिुग हाल्छ िन भनेर िसकाउँदछ।  तर परमेँ वरको नैितक 
दश आ ा िभऽ हामी अझै छ  िकनिक यसले हामीलाई पाप के हो भनेर 
औलँ्याउँछ। पाप भनेको मनगढन्ते हो भनेर कसले भन्छ र?  तर ूमेकै 
आधारमा परमेँ वरको व्यवःथालाई सच्चा पमा पालन गनर् सिकन्छ। आ ा 
पालन गन िनहुँमा ूमे नगनलाई हामीले के भ े? तपाईँलाई थाहा छ, कितपय 
मािनसह  येशूलाई बुसमा टाँगेपिछ सयुार्ःत हनुभुन्दा अिघ दश आ ाको 
िनयमबमोिजम साबथलाई पालन गनर् अिघ हतारहतार घरमा गएका िथए! 
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     ूमेको नीितलाई पालन गदार्  दश आ ा पालन गरेको ठहिरन्छ भनेर 
देखाउन पावलले कुनचािहँ आ ाह  रोमी १३:८-१०मा उदाहरणको लािग 
ूःततु गरेका छन?् िवशेष गरेर ितनीह लाई नै िकन पावलले औलँ्याउँछन?् 
हेन ुर्होस:् "८ आपसमा ूमे गनुर्बाहेक कसैको केही कुरामा ऋणी नहोओ। 
िकनिक आफ् नो िछमेकीलाई ूमे गनले व् यवः था पूरा गरेको हनु् छ। ९ “ितमीले 
व् यिभचार नगर ्, ितमीले हत् या नगर ्, ितमीले चोरी नगर ्, ितमीले लोभ नगर ्,” यी 
आ ाह बाहेक, र अ  जित आ ा छन ्, ती सबैको सारांश यसै आ ामा पाइन् छ, 

अथार्त ् “ितमीले आफ् नो िछमेकीलाई आफूलाई जः तै ूमे गनुर्।” १० ूमेले 
िछमेकीको खराबी गदन। यसकारण ूमे गनुर् नै व् यवः था पूरा गनुर् हो।   

  मानव जीवनमा हनुपुन ूमे कुनै नयाँ नीितलाई पावलले देखाएको 
िथएन। पावलले लेवी व्यवःथा १९:१८ लाई यहाँ उतादर्छन:् “ितॆो 
िछमेकीलाई आफूलाई जःतै ूमे गर।" परुानो करारको जीवनूणालीमा ूमे 
एक ूमखु आदशर् गणुको भाग िथयो भनेर पावलले देखाउँछन।् फेिर 
ससुमाचार ूचारलाई समथर्न गनर् पावलले परुानो करारलाई ूयोग गरेको 
पाउँछ । पावलले यहाँ उद् धृत गरेका केही आ ाह माऽ पालन गनुर्पछर् भनेर 
कितपयले तकर्  गदर्छन।् यिद यो सत्य हो भने, के इसाईह ले आफ्ना 
आमाबाबकुो अनादर गन, िमथ्या देवीदेवताह  अथार्त ् मूितर्लाई पूजा गन, 
परमेँ वरबाहेक अ  पिन भगवान वा ईँ वरह  छन ्भनेर मा े? यो कदािप 
होइन।  

       पावलले यहाँ कुन सन्दभर्मा बोिलरहेका िथए सो हेन ुर्पछर्। हामीले 
एक आपसमा कसरी व्यवहार गनुर्पछर् भ े मािमलामा पावलले छलफल 
गिररहेका िथए। एक आपसमा हनेु व्यिक्तगत सम्वन्धको बारेमा उनले चचार् 
गिररहेका िथए। त्यसैकारण जनु आ ाह  उनले उद् धृत गरे ती सम्वन्ध 
सधुान आ ाह मा केिन्ित भएका िथए। बाँकी आ ाह  हामीले मा ुपदन 
भनेर ूमािणत गनर् उनको तकर् लाई ूयोग गनुर् मनािसव छैन। (यो थाहा पाउन 
ूिेरत १५:२०, १ थेःसोलोनी १:९, १ यूह ा ५:२१ पढे थाहा हनु्छ)। 
अ लाई ूमे गदार् परमेँ वरलाई ूमे गरेको ठहछर् भनेर नयाँ करारका अ  
लेखकह ले पिन औलँ्याएको कुरामा हामीले आखँा िचम्लनहुु  । (हेन ुर्होस:् 
येशूको वचन "४० “तब राजाले ितनीह लाई जवाफ िदएर भन् नेछन ्, ‘साँच् चै, म 
ितमीह लाई भन् दछु, ितमीह ले यी मेरा भाइह मध् ये सबैभन् दा सानामा एक 
जनालाई जे-जित गर् यौ, त् यो ितमीह ले मलाई नै गर् यौ।’  म ी २५:४० र १ 
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यूह ा ४:१९-२१ "१९ हामी ूमे गदर्छ , िकनभने पिहले उहाँले हामीलाई ूमे 
गनुर्भयो। २० यिद कसैले “म परमेँ वरलाई ूमे गछुर्” भन् छ, तर आफ् नो 
भाइलाई घणृा गछर् भने त् यो झूटो हो, िकनिक आफूले देखेको आफ् नो भाइलाई 
नै ूमे नगनले नदेखेका परमेँ वरलाई ूमे गनर् सक् दैन। २१ हामीले उहाँबाट 
यो आ ा पाएका छ , िक जसले परमेँ वरलाई ूमे गछर् त् यसले आफ् नो भाइलाई 
पिन ूमे गनुर्पछर्।")। 

      परमेँ वरसँग तपाईँको सम्वन्धबारे सोच्नहुोस।् परमेँ वरसँगको 
सम्वन्धले अ सँगको सम्वन्धमा कसरी असर पादर्छ? ती दबैुसँगको सम्वन्धमा 
ूमेको भिूमका िकन महत्वपूणर् छ? परमेँ वरले हामीलाई ूमे गरेझ अ लाई 
पिन हामीले ूमे गनर् कसरी िसक्ने? यो आदशर्मा िहँडन ्तपाईँलाई कसले रोकी 
राखेको छ? 
 

५॰ अब हामीह को मिुक्त अब 

    "यसबाहेक यो वतर्मान समय कः तो छ, सो ितमीह लाई थाहा छ। 
अब िनिाबाट ब् यूझँने ठीक बेला आइपगेुको छ, िकनिक हामीले पिहले िवँ वास 
गरेको भन् दा अिहले हाॆो मिुक्त अझ निजक छ।" रोमी १३:११। 
        रोममा भएका िवँ वासीह लाई यो रोमीको पऽ एउटा िवशेष 
िवषयबःतमुा केिन्ित गरेर लेखेका िथए। रोममा भएको चचर्, िवशेष गरेर 
यहूदी इसाईह लाई नयाँ करारमा िवँ वास र कामको भिूमकालाई ःप  पानर् 
पावलले पऽ लेखेका िथए। मिुक्त र पापी मािनस परमेँ वरको साम ुकसरी 
धमीर् र पिवऽ ठहिरन्छ भ े िवषयवःतलुाई पावलले ूमखु ध्यान िदएका िथए। 
जो मािनसह  परमेँ वरको व्यवःथालाई िविधपूवर्क पालन गदर्थे ितनीह को 
िनिम्त पावलले व्यवःथाको भिूमका र त्यो कुन सम्दभर्मा िदइएको िथयो भनेर 
बझुाउन खोजेका िथए। परुानो करारमा पिन यहूदी धमर् अनमुहको धमर् िथयो। 
तर संःकार तथा िविधिवधान मा े बममा अनमुहलाई ओझेलमा पािरएको 
िथयो। यसले गदार् धेरै समःयाह  खडाभएका िथए र परमेँ वरसँगको 
िवँ वासमा नोक्सान परु् याइएका िथए। सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट चचर्का हामी 
सम्पूणर् िवँ वासीह ले पिन त्यिह भलू नदोर् याउन धेरै सतकर्  हनुपुदर्छ। 

     कुन ्घटनालाई रोमी १३:११-१४मा पावलले वणर्न गिररहेका छन?् 
यस घटनालाई पिखर्ने बममा हाॆो जीवनशैली कःतो हनुपुदर्छ? हेन ुर्होस:् "११ 
यसबाहेक यो वतर्मान समय कः तो छ, सो ितमीह लाई थाहा छ। अब िनिाबाट 
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ब् यूझँने ठीक बेला आइपगेुको छ, िकनिक हामीले पिहले िवँ वास गरेको भन् दा 
अिहले हाॆो मिुक्त अझ निजक छ। १२ रात िबितसक् यो, र िदन निजकै 
आइपगेुको छ। यसकारण अन् धकारका काम छोड़ेर हामी ज् योितका हातहितयार 
धारण गर । १३ िदउँसोजः तै गरी हामी ठीकसँग चल । मोजमज् जामा, 
िपयक् कडपनमा, व् यिभचारमा, ॅं टाचारमा, झगड़ामा र डाहमा होइन। १४ तर ूभ ु
येशू भीं टलाई धारण गर, र पापमय ः वभावको अिभलाषा पूरा गन कुरामा ध् यान 
नदेओ।" 

      यहाँ पावलले िवँ वासीह लाई जनु कुराको जानकारी िदइरहेकाछन ्
त्यो अत्यन्त रोचक छ। "जागा रहो र तयार होओ िकनभने येशू फकर आउँदै 
हनुहुनु्छ" भनेर पावलले िवँ वासीह लाई सम्बोधन गिररहेका िथए। यो 
लेखेको किरब दईु हजार वषर् भयो तर उहाँको आगमनको ूितक्षामा समयको 
मतलब िथएन। तर येशूको आगमन निजकै छ भनेर िवँ वास गद हामीह को 
जीवनशैली त्यसै अनसुार चलाइरहनपुछर्। हामी जो भएतापिन, हामीह को 
व्यिक्तगत अनभुव जे भएतापिन येशूको दोॐो आगमनको वाःतिवकता 
हामीह को मतृ्यजुःतै छ भनेर ठहर् याउनपुदर्छ।  अक  हप् तामा होस ् वा 
चािलस वषर्वषर्पिछ हामीह को आखँा िचिम्लउन ् र हामी केवल चारिदनमाऽ 
सतेुका िकन नहोऔ ँवा चाहे ४०० वषर् नै िकन निबतोस ्येशू किहल्ये आउन ु
हनु्छ त्यसले हामीलाई केही फरक पादन। जब हामी मतृ्यकुो िनन्िाबाट 
ब्युिँझन्छ  तब हामीलाई थाहा भएको हनु्छ िक येशू आउँदै हनुहुनु्छ। मतृ्यलेु 
जताततै राज्य गरेको यस संसारमा र मतृ्यलेु कसैलाई पिन नपखर्ने अवःथामा 
हाॆो समय छोटो छ भनेर मा ु कर लाग्छ। हामीले पिहले िवँ वास गरेको 
भन्दा निजक हाॆो मिुक्त आइरहेको छ। 

 हो, पावलले रोमीको पःुतकमा दोौो आगमनको बारेमा धेरै व्याख्या 
गरेको पाउँदैन । तर थेःसोलोनीकी र कोिरन्थीका पऽह मा येशूको 
आगमनको बारेमा हामीले बझु्ने गरेर राॆोसँग पावलले व्याख्या गछर्न।् 
बाइबलमा,  िवशेष गिर नयाँ करारमा येशूको दोौो आगमनको िवषय अित 
िनणार्यत्मक िवषयवःत ुहो। येशूको आगमन िबना र जनु आशा यसले ूदान 
गछर् त्यस आशा िबना हाॆो िवँ वासको कुनै अथर् हुँदैन। यिद येशू भी को 
दोौो आगमन भएन भने “िवँ वास ारा धमीर् ठहिरएर मिुक्तको मीठो ःवाद 
पाउने चाहना"को अथर् के छ र? 
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 येशू भी  अक  मिहना फकर आउनहुनु्छ भनेर तपाईँलाई थाहा छ भने 
तपाईँको जीवनमा के पिरवतर्न ल्याउनहुनु्छ? िकन? येशू आउने एक मिहना 
अिघ तपाईँको जीवनमा केिह पिरवतर्न ल्याउनछु भने अिहले नै िकन नगन? 
येशूको आगमनको समयले गदार् तपाईँको मनिःथितलाई कसरी असर गदर्छ? 
 

उपसंहार: 
थप जानकारी: “परमेँ वरको इच्छा वा योजनालाई बाइबलमा ूकट 
गिरएकोछ। बाइबलमा लेिखएका सत्यह  उच्च परमेँ वरका मखुबाट 
िनःकेका वचनह  हनु।् जो मािनसले ती सत्यह लाई आफ्नो जीवनको भाग 
बनाउँछ त्यो मािनस जीवनको सबै पाइलाह मा नयाँ सिृ  भएको महससु 
गराउँछ।  उसलाई अव नयाँ मानिसक शिक्त िदइएको हुँदैन तर पाप र 
अ ानताको बादलले ढाकेको उसको अन्धकार िदमाग हटेको हनु्छ।   “नया ँ
दय म ितमीलाई िदन्छु"को अथर् “नयाँ िदमाग म िदन्छु" भिनएको हो। जब 
मािनसको दय पिरवतर्न हनु्छ तब ऊ इसाई कतर्व्यमा नडमिगएर 
बिसरहन्छ। सत्यलाई बझु्ने क्षमता उसलाई िदइएको हनु्छ। जसले 
बाइबललाई ूाथर्नापूवर्क िनयिमत पमा अध्ययन गदर्छ वा त्यसमा ध्यान 
परु् याउँछ, त्यसको बझु्ने शिक्त ःप  हनु्छ र उसको िबवेकले ःवःथ वा 
उिचत पमा काम गनर् थाल्छ। त्यो मािनस परमेँ वरितर फकको हनुाले  
उसको जीवन उच्च वौि क क्षमतामा पगेुको सरह हनु्छ। उसका िबचारह  
उच्च ःतरका हनु्छन।्"-एलेन जी ाइट, माई लाइफ टुडे, प॰ृ २४बाट 
पान्तिरत।  

    “हाॆो ूभ ु िछ ै आउँदैहनुहुनु्छ। उहाँको आगमनको िनिम्त तयार 
भएर बिसरहनपुदर्छ र उहाँको ूत्यक्ष आगमनको ूितक्षामा रिहरहनपुदर्छ। 
उहाँलाई हेनर्पाउँदा हामीह को हषर् कःतो होला र उहाकँा उ ार 
पाएकाह लाई उहाँले ःवागत गदार् कःतो हनेु होला! उहाँलाई पखको धेरै 
भयो! तर हाॆो आशालाई कमजोर बनाउन िदनहुु । यिद हाॆा राजालाई 
उहाँको मिहमा तथा सनु्दरतामा हेनर् पाय  भने हामी सदाको िनिम्त आिशिषत 
हनेुछ । ठूलो ःवरले म िचच्याउँ जःतो लाग्छ: "हामी घर फकर्ँ दैछ  !Õ 
तेजःवी येशूको मिहिमत आगमनको समय निजकै छ । जब उहाँ महान ्
गौरबताका साथ आउनहुनेुछ तब उहाँले आफ्नो रगत ारा उ ार 
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गिरएकाह लाई अनन्तको घरमा लैजान ुहनेुछ।"-एलेन जी ाइट, टेिःटमोिनज 
फर द चचर्, ठेली ८, प॰ृ २५३बाट पान्तिरत।  
 

िचन्तनमनन: 
१॰ पाचँ  बुदँामा उल्लेिखत ूँ नको बारेमा सोच्नहुोस।्  यसमा अ  

मािनसह को धारणा के छ? 

२॰ हामी असल नागिरक हनुपुदर्छ र असल इसाई हनुपुदर्छ भ े कुरामा 
कितपय किठनाइ उत्प  भएको हामी पाउँछ । कसैले तपाईँसँग 
परमेँ वरको इच्छामा बिलयो भएर बःन ु भनेको के हो भनेर 
तपाईँलाई सोध्यो भने तपाईँले के जवाफ िदनहुनु्छ? र 
परमेँ वरमािथको िवँ वासमा बिलयो भएर बःदा त्यसले सरकारसँग 
टक् कर िलनपुर् यो भने के गन? यसमा तपाईँले उसलाई के सल्लाह 
िदनहुनु्छ? तपाईँले कुन नीितह  अपनाउनपुछर्?  यो कुरा िकन अित 
संवेदनशील छ? त्यस मािमलामा हामी िकन गिम्भर हनुपुछर् र 
ूाथर्नाका साथ अिघ बढ्नपुछर्? तपाईँ हामीलाई थाहा छ िसंहको 
मखुमा फ्यािकएको मािनसह  सध िबना चोटपटक िनिःकएको छैन। 

३॰ कुन कुरा गनर् मिुःकल छ: परमेँ वरको आ ालाई अक्षरस प ाउन ु
वा कुनै सतर् र सीमािबना परमेँ वर र अ लाई ूमे गनुर्? अथार्त के 
तपाईँले यी तकर् ह  तलुना गनर् नसिकने तकर्  हनु ्भनेर सोच्नहुनु्छ 
त? यिद छ भने िकन? 

४ रोमीको पःुतकको अध्ययनको पछुारमा पिुगरहेकाछ । पाँचसयवषर् अिघ 
मािटर्न लथुरले सु  गरेका इसाई सधुारवादी आन्दोलन िकन 
मह वपूणर् छ र रोमीको पःुतकले त्यसलाई बझुाउन कसरी सहयोग 
गछर् सो सोच्नहुोस।् हामी के िवँ वास गछ  र िकन िवँ वास गछ  
भ े मािमलामा रोमीको पःुतकले हामीलाई के िसकाएको िथयो? 
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कथा १२ 

परमेँ वरको िखलाफमा मु ा 
िभक्टोर बफिटएक, ४० (मोल्दोभा) 

 

  मेरो देश माल्दोभाको जीवन क कर िथयो। म त्यहाँ एउटा अदालतमा 
न्यायिधसको पमा काम गथ। त्यसकारण एउटा कालोबजारमा पोल्याण्डको 
पासपोटर् िकन र असल जीवनको िनिम्त आयल्यार्ण्डमा गए।ँ तर मेरो कोठामा 
बःने मोल्दोभान साथी सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट भनेर थाहा पाए।ँ 
 

िदक् क बनाउने कोठाको साथी 
   बाइबल पढेको पढेकै गन साथी देखेर मलाई िरस उठेको िथयो। 
जिहले जिहले मेरो बालककालको चचर् ठीक िथयो भनेर उसलाई भन तब 
उसले बाइबल पढेर म गलत भएको सािवत गथ्य । आइतबार ठीक िदन हो 
र जे शु अशु  मास ुखाएपिन हनु्छ भ े कुरामा मैले उसलाई िच  बझुाउन 
सिकँन। मेरो एउटा ठूलो कमजोरी िथयो। अलेक्जान्डरले िदनिदनै बाइबल 
पढ्थ्यो। बिप् तःमा िलएको आठ बषर्मा आठ पटक बाइबल पढेको उसले 
भन्यो। तर मैले किहल्यै बाइबल पल्टाएको पिन िथइन। 

     दईु हजार वषर्िभऽ बाइबलमा केही पिरवतर्न भएको छैन भनेर 
ूमािणत गनर् मैले अलेक्जान्दरलाई चनुौित िदए।ँ उसले मलाई परुातत्व र 
बाइबल इितहासको बारेमा लेिखएको पाँचवटा पःुतकह  िदयो। हरेक िदन 
डिब्लनमा काम गनर् ९० िमनेट रेल चढ्नपुदार् मैले ती िकताबह  पढ। 
बाइबलमा केही पिरवतर्न नभएको मैले महससु गर। 

  अलेक्जान्डरले िबशेष एडभेिन्टःट बाइबलबाट पिढरहेको मैले 
भन्ठान। मैले आफ्नै बाइबल र उसको बाइबलसँग तलुना गर। दवैु 
बाइबलह  एकै खालका िथए। 
 

अलेक्जान्दरलाई गलत सािबत गनर् कोिसस 

    एक िदन शबुबार अलेक्जान्डरले साबथलाई ःवागत गनर् तयार 
गिररहेको देखेर मलाई धेरै िरस उ ो। फलाम अथार्त ् वेिल्ड को काम गन 
साधारण अलेक्जान्डरलाई बाइबलको बारेमा धेरै ान कसरी भयो सो मैले 
बझु्न सिकँन। उनलाई गलत सािबत गनर् म आफैले बाइबल पढ्न थाल। 
उसको िबँ वासलाई गलत सािबत गनर् मलाई थाहा भएको काननुी ानलाई 
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ूयोग गनर् थाल। तकर्  गनर् मैले १००वटा ूँ नह  बनाए।ँ ती केही ूँ नह  
यःता िथए:  आइतबारको स ा िकन शिनबार? सुँगरुको मास ुिकन खानहुुँदैन? 
दािनएल २ अध्यायको भिवंयवाणीको औिचत्य के छ? आिद। 
 

पिरवितर्न दय 

   जब म आफैले बाइबल पढ मेरा ूँ नका जवाफह  मैले नै पाए।ँ 
मेरा आखँाह  खोल्न थाले। मेरो बालककालको चचर् सत्यभन्दा धेरै बािहर 
भएको मैले देख् न थाल। म गलत छु भनेर मैले ःवीकार गनुर्पन मैले महससु 
गर। परमेँ वरको कुराह  मा  थाल र साबथलाई मैले पिन पालन गनर् 
थाल। अलेक्जान्डरसँग चचर् जान्छु भन्दा उसले िवँ वासै गनर् सकेन। एक 
वषर्पिछ मैले बिप् तःमा िलए।ँ 

    म फरक चचर्मा गएको कुरा सनेुर मेरो देशमा रहेका आफन्तह  
खशुी िथएनन।् आयरल्याण्डमा भएका मेरा साथीह ले म बहलुा भए ँभनेर भ  
थाले। तर मेरो िवँ वासलाई कसैले हल्लाउन सकेन। मेरो िनिम्त अ  
कुराभन्दा मेरो जीवन भी मा रिहरहन ुर उहाँसँग िहँड्न ुभएको िथयो। 

 

इमान्दार हनु मलाई घचघच्याइएको 
   मैले कालो बजारीबाट पोल्याण्डको पासपोटर् िकनेर आयरल्याण्डमा 
आएकोमा मलाई इमान्दार हनु अलेक्जान्डरले घचघचाउन थाल्यो। परमेँ वर 
र मािनसको काननु पालन गनुर्पन कुरामा म िवँ वःत हनु थाल। त्यसकारण 
मैले पोल्याण्डको पासपोटर् च्यात र फ्यािकिदए।ँ अब मसँग मोल्दोभाकोमाऽै 
पासपोटर् िथयो। त्यसैले मलाई आयरल्याण्डमा बःन अनमुित िथएन। मलाई 
जनु बेला पिन पिुलसले पबेर देश िनकाला गनर् सक्थ्यो। 

   मैले ूाथर्ना गनर् थाल, "यस देशमा म रहेको तपाईँ चाहनहुनु्छ वा 
चाहनहुु  त्यो मलाई थाहा छैन। यिद तपाईँको इच्छा भए मलाई घर  
फकार्उनहुोस।्" त्यसबेला म काम गिदर्नथ। उिचत पासपोटर् िबना काम गनर् 
असम्भव िथयो। तर केही समयपिछ रातमा सरुक्षा गाडर्को काम गनर् मलाई 
कसैले बोलायो। साबथमा काम नगन अनमुित पिन पाए।ँ 

    अिन मैले फेिर ूाथर्ना गनर्  थाल, "हे ूभ,ु अ ले जःतै म कर ितनर् 
चाहन्छु तािक म इमान्दार भएको ूमािणत गनर् सकँु। सॆा  िसजरको जे छ 
उसलाई म ितनर् चाहन्छु।" 

२



   मसँग भएको माल्दोभाको पासपोटर् िलएर करकायार्लयमा गए।ँ त्यहा ँ
करको िनिम्त दतार् गनर् गएको िथए ँतािक मैले कर ितनर् सकँु। मेरो अगािड 
लातािभया देशका दम्पि  िथए जसले राॆोसँग अङ्मजेी बोल्दैनथे। करको 
हािकमले ितनीह सँग धेरै बेर कुरा गरे। मलाई के होला भनेर म धेरै िचिन्तत 
भए।ँ म आयरल्याण्डमा गैरकाननुी तिरकाले बसेकोले करको हािकमले मलाई 
के भन्ला भनेर डराउन थाल। 

   लातािभयाको दम्पि को पालो पिछ मेरो पालो आयो। मैले मेरो 
पासपोटर् झ्यालमा राख र भन मलाई कर ितन नम्बर िदन अनरुोध गर। 
करको हािकमले मेरो पछािड भएको लामो लाइन देख्यो र उसले भनर्को िनिम्त 
फाराम िदयो। उसले मेरो पासपोटर् किहल्यै पिन हेरेन। एक हप् तापिछ मैले 
कर ितनर् नम्बर हलुाकबाट पाए ँर मैले कर ितनर् थाल। मेरा साथीह ले यो 
िवँ वासै गनर् सकेनन।् जब धेरै वषर्पिछ म मोल्दोभामा फक तब 
आयरल्याण्डको करको अ ाले मैले चािहनेभन्दा बेसी कर ितरेकोले ती पैसा 
पिन फकार्यो। 

   मोल्दोभामा मैले माःटर िडमी पाए ँ र अिहले म एउटा जमर्न 
कम्पनीको काननुी सल्लाहकार भएर काम गछुर्। मैले साबथको िदनमा 
अिहलेसम्म काम गनुर्परेको छैन र म कर पिन ितछुर्। आज परमेँ वरको 
अनमुहले परमेँ वरको र मािनसको काननु पालन गछुर्। परमेँ वरले मैले 
अपेक्षा गरेको भन्दा मलाई धेरै आिशष िदनभुएको छ। 

(मोल्दोभाको बारेमा थप जानकारी: दश लाख जनसंख्या भएको 
मोल्दोभाको ९० ूितशत जनताह  अथ डक्स इसाईह  हनु।् मोल्दोभामा 
९,३०६ जना एडभेिन्टःटह  छन।् त्यहाँ १२२वटा चचर् तथा स ित समूह  
छन।् त्यहाँ केवल एउटामाऽ एडेिन्टःट ःकुल छ)। 
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